
Referat af generalforsamling i LS Skanderborg Golfklub 

afholdt tirsdag den 26. september 2017 

Deltagere: Stemmeberettigede medlemmer 

 

1. Valg af dirigent 
Anni Andersen blev valgt som dirigent. Anni konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt og beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning 
Gitte Haagemann fremlagde formandsberetningen for det forgangne år. Gitte kom blandt andet 
ind på fordeling mellem A- og B-række, som har ”forskubbet sig” en del over sæsonen, og som 
derfor vil blive revideret til den kommende sæson. Der var ingen kommentarer til formandens 
beretning, som blev godkendt. 
 

3. Aflæggelse af regnskab v/Anna-Marie Rørbye Pedersen 
Kopi af regnskabet blev omdelt. Regnskabet blev gennemgået af Anette Kennebo i Anna-Marie 
Rørbye Pedersens fravær. Regnskabet viser pr. den 26. september et overskud for 2017 på kr. 
579,05. Herfra skal fratrækkes beløb til spisning i forbindelse med afslutningsmatchen samt køb 
af nye pokaler m.m. Resultatet er helt i tråd med bestyrelsens ønske om, at samtlige indtægter 
(kontingent/match-fee) i en sæson i størst muligt omfang skal udbetales i præmier, så årets 
resultat bliver tæt på kr. 0,00. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Anette Kennebo – blev genvalgt for 1 år 
Anna-Marie Rørbye Pedersen – blev genvalgt 
Yvonne Larsen – blev genvalgt for 1 år 
Charlotte Gosvig Kjærulff – ikke på valg 
Gitte Haagemann - ønskede ikke genvalg 
Karin Tandrup – ønskede ikke genvalg 
Fra den øvrige bestyrelse skal der lyde en stor tak til Karin og Gitte for deres store indsats og 
engagement igennem mange år. 
Mette Leth blev opfordret til at stille op. Hun blev valgt ind i bestyrelsen 
Bente Enemark blev ligeledes opfordret til at stille op. Hun blev efter eget ønske valgt ind i 
bestyrelsen for 1 år 
 

5. Eventuelt 

• Der blev fremlagt forslag om så vidt muligt at spille i 4-bolde. Dette blev diskuteret, og der 
blev opnået enighed om, at bestyrelsen skal forsøge at lave en aftale med kontoret om, at 
der i de lyse måneder (maj/juni/juli) spilles i 4-bolde, og at der i de øvrige måneder spilles i 
3-bolde mod en blokering af to tider før start. 

• Opdeling i 3 rækker blev foreslået og diskuteret. Bestyrelsen er ikke udelt begejstret for 
dette, da matchopsætning og præmieoverrækkelse bliver noget mere omfattende og 
tidskrævende. Bestyrelsen vil dog vende muligheden for dette inden sæsonstart 2018. 

• Der blev fremlagt forslag om en udlandstur. Flere medlemmer viste interesse for at deltage, 
men en eventuel udlandstur vil ikke være en opgave, bestyrelsen skal varetage, hvorfor der 
blev opfordret til, at 2-3 medlemmer følger op på dette. 

 

Skanderborg, den 26. september 2017 


